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Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej „zásady volieb do senátu“) sú vnútorným predpisom 
Prírodovedeckej fakuly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „fakulta“ alebo 
„PriF UK“), vydaným podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o vysokých 
školách“), Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „štatút UK“) a Štatútu 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „štatút PriF UK“), 
a upravujú spôsob konania volieb do Akademického senátu PriF UK (ďalej 
„AS PriF UK“) v súlade s týmito predpismi.  

 

Druhá časť 

Akademický senát PriF UK 

 

Čl. 2 

Členovia akademickej obce 

 (1)  Akademickú obec UK1 tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú 
s UK alebo jej súčasťou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas  
a študenti. 

(2) Akademickú obec PriF UK tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí 
sú s PriF UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 
(zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných 
programoch uskutočňovaných na PriF UK (študentská časť akademickej obce fakulty)2. 

(3) AS PriF UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci PriF UK. 
Pri výkone svojej funkcie sú viazaní len svojim svedomím, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK a PriF UK. 

 

Čl. 3 

Členstvo v AS PriF UK 

(1) Členom AS PriF UK môže byť iba člen akademickej obce PriF UK. Akademický senát 
fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Členov AS PriF UK volí 
akademická obec fakulty (ďalej „AO PriF UK“), má najmenej 11 členov3.  

(2) Funkcia člena AS PriF UK je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty4. 

                                                 
1 § 3 zákona o vysokých školách 
2 § 25 zákona o vysokých školách 
3 26 ods. 1 zákona o vysokých školách 
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(3) Členov zamestnaneckej časti AS PriF UK volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 
zamestnaneckej časti AO PriF UK. Členov študentskej časti AS PriF UK volia tajným 
hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti AO PriF UK.  

(4) Každé pracovisko PriF UK5 zastupuje v AS PriF UK jeden člen. Členovia študentskej 
časti AS PriF UK tvoria najmenej jednu tretinu z celkového počtu členov AS PriF UK3, 
ich počet sa určí ako najnižší možný počet, ktorý dosahuje jednu tretinu z celkového 
počtu členov AS PriF UK. 

(5) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS PriF UK je štvorročné, funkčné 
obdobie členov študentskej časti AS PriF UK je dvojročné. Začína plynúť prvým dňom 
nasledujúcim po skončení funkčného obdobia predošlého senátu alebo v prípade 
dodatočných volieb prvým dňom nasledujúcim po dni volieb6. Ak zaniklo členovi 
AS PriF UK členstvo v AS PriF UK pred skončením funkčného obdobia podľa čl. 8 
ods. 1 písm. b) až j), zvolí zodpovedajúca časť AO PriF UK na uvoľnené miesto nového 
člena AS PriF UK, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, 
ktorému členstvo predčasne zaniklo7. V prípade člena študentskej časti AS PriF UK 
môže na uvoľnené miesto nastúpiť náhradník podľa čl. 6 ods. 8. 

(6) Člen študentskej časti AS PriF UK, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať predsedu 
AS PriF UK o pozastavenie členstva v AS PriF UK. Členstvo sa pozastaví odo dňa 
nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa 
opäť stane členom študentskej časti AO PriF UK, za ktorú bol zvolený8. Člen, ktorý má 
pozastavené členstvo sa považuje za neprítomného na rokovaní AS PriF UK. 

 

Tretia časť 

Zásady volieb do AS PriF UK 

 

Čl. 4 

Voľby do AS PriF UK 

(1) Voľby členov AS PriF UK organizuje volebná a mandátová komisia9.  

(2) Termín volieb je možné určiť iba vo výučbovom období akademického roka. Termín 
volieb určuje AS PriF UK. Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje Predsedníctvo 
AS PriF UK (ďalej „PAS“) najneskôr 14 dní pred skončením funkčného obdobia členov 
AS PriF UK. 

(3) Dátum konania volieb oznámi AS PriF UK akademickej obci PriF UK najneskôr 21 dní 
pred prvým dňom volieb10. Voľby členov AS PriF UK trvajú najviac 14 dní.  

                                                                                                                                                         
4 § 26 ods. 3 zákona o vysokých školách 
5 čl. 2 ods. 2 písm. a) Organizačného poriadku PriF UK 
6 čl. 13 ods. 2 štatútu PriF UK 
7 § 26 ods. 7 zákona o vysokých školách 
8 § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách 
9 čl. 5 Rokovacieho poriadku AS PriF UK 
10 čl. 12 štatútu PriF UK 
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(4) Dekanát PriF UK najneskôr 7 dní pred dňom konania volieb predloží predsedovi 
volebnej a mandátovej komisie zoznam členov zamestnaneckej časti AO PriF UK 
a zoznam členov študentskej časti AO PriF UK. 

(5) Návrhy na kandidátov do AS PriF UK je potrebné zaslať najneskôr 7 dní pred termínom 
volieb do AS PriF UK, kedy budú aj zverejnené. 

 

Čl. 5 

Voľba členov do zamestnaneckej časti AS PriF UK 

(1) Voľby členov do zamestnaneckej časti AS PriF UK organizuje volebná a mandátová 
komisia.  

(2) Voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK sa konajú tajným hlasovaním. 

(3) Zástupcov pracovísk PriF UK volia v tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 
akademickej obce pracovísk fakulty. Voľby na pracoviskách fakulty organizujú členovia 
AO príslušného pracoviska pod vedením vedúceho pracoviska. Kandidovať do 
AS PriF UK za príslušné pracovisko má právo každý vysokoškolský učiteľ alebo 
výskumný pracovník, ktorý je členom príslušného pracoviska a zároveň členom 
zamestnaneckej časti AO PriF UK a neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie 
člena AS PriF UK. 

(4) Kandidáta môže navrhnúť každý člen zamestnaneckej časti AO príslušného pracoviska 
PriF UK. Každý člen zamestnaneckej časti AO príslušného pracoviska PriF UK môže 
navrhnúť za kandidáta aj samého seba. Do kandidátskej listiny môže byť kandidát 
zapísaný po jeho písomnom súhlase. Písomný súhlas všetkých kandidátov je súčasťou 
zápisnice o priebehu a výsledku volieb. 

(5) Kandidátska listina musí byť zverejnená.  

(6) Termín volieb na príslušnom pracovisku musí byť zverejnený najneskôr tri dni pred ich 
konaním. 

(7) Z navrhovaných kandidátov na členstvo v AS PriF UK je zvolený ten, ktorý získal 
najväčší počet hlasov od zamestnaneckej časti AO príslušného pracoviska PriF UK. Ak 
získali dvaja kandidáti najväčší počet hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb. 

(8) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví vedúci príslušného pracoviska zápisnicu. 
Zápisnica musí obsahovať údaj o počte zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, 
meno zvoleného kandidáta, údaj o počte získaných hlasov u všetkých kandidátov. 
Zápisnica je platná, ak ju podpísal vedúci pracoviska a overovateľ, ktorý je určený 
z členov akademickej obce pracoviska. K zápisnici sa prikladajú hlasovacie lístky. 

(9) Vedúci pracovísk fakulty odovzdajú zápisnicu predsedovi volebnej a mandátovej 
komisie najneskôr jeden pracovný deň po ukončení volieb na príslušnom pracovisku. 

(10) Voľby členov zamestnaneckej časti AS PriF UK sa končia vyhlásením výsledkov volieb 
volebnou a mandátovou komisiou. Výsledky volieb zverejní PAS po ukončení volieb na 
všetkých pracoviskách. 

(11) Predseda volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK zvolá prvé zasadnutie 
AS PriF UK najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Na jeho programe 
bude najmä voľba predsedu AS PriF UK, podpredsedov a predsedov stálych komisií. 
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Čl. 6 

Voľba členov do študentskej časti AS PriF UK 

(1) Voľby členov do študentskej časti AS PriF UK organizuje volebná a mandátová 
komisia.  

(2) Voľby do študentskej časti AS PriF UK sa konajú tajným hlasovaním. 

(3) Zástupcov študentov v študentskej časti akademického senátu fakulty volia členovia 
študentskej časti akademickej obce fakulty.  

(4) Kandidátska listina musí byť zverejnená najneskôr sedem dní pred konaním volieb na 
úradnej výveske a na webovej stránke fakulty. Kandidáti môžu začať svoju volebnú 
kampaň až po zverejnení kandidátnej listiny na úradnej výveske a webovej stránke 
fakulty. 

(5) Kandidáta môže navrhnúť každý člen študentskej časti AO PriF UK. Každý člen 
študentskej AO PriF UK môže navrhnúť za kandidáta aj samého seba. Do kandidátskej 
listiny môže byť kandidát zapísaný iba po jeho písomnom súhlase. Písomný súhlas 
všetkých kandidátov je súčasťou zápisnice o priebehu a výsledku volieb.  

(6) Volebná a mandátová komisia zaistí v dostatočnom predstihu dostatočný počet 
hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa zhoduje so zverejnenou kandidátskou listinou.  
Za korektný spôsob hlasovania zodpovedá volebná a mandátová komisia. 

(7) Pred voľbami volebná a mandátová komisia zverejní počet volených členov. 
Z navrhovaných kandidátov na členstvo v študentskej časti AS PriF UK sú zvolení 
kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov podľa počtu volených členov. Ak sa na 
poslednom zvoliteľnom mieste umiestnilo viac kandidátov, uskutoční sa druhé kolo 
volieb spomedzi týchto kandidátov. Zvolený je ten z nich, ktorý v druhom kole volieb 
získa najväčší počet hlasov. Ak taký nie je, druhé kolo volieb sa zopakuje. 

(8) Náhradníkmi na členstvo v študentskej časti AS PriF UK sa stávajú nezvolení kandidáti, 
ktorí získali aspoň polovičný počet hlasov ako posledný zvolený kandidát podľa počtu 
hlasov, z príslušných volieb. 

(9) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná a mandátová komisia zápisnicu. 
Zápisnica musí obsahovať údaj o počte zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, 
zoznam zvolených kandidátov, údaj o počte získaných hlasov u všetkých kandidátov. 
Zápisnica je platná, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej a mandátovej 
komisie. K zápisnici sa prikladajú hlasovacie lístky. 

(10) Voľby členov študentskej časti AS PriF UK sa končia vyhlásením výsledkov volieb 
volebnou a mandátovou komisiou. Výsledky volieb zverejní PAS do 24 hodín po 
skončení volieb. 

(11) Námietky voči priebehu a výsledku volieb môže podať člen AO AS PriF UK písomne 
do 2 pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb predsedovi volebnej a mandátovej 
komisie. Po prerokovaní informuje volebná a mandátová komisia PAS o svojom 
stanovisku k námietke. PAS rozhodne o jej opodstatnenosti. 

 

Čl. 7 

Voľby predsedu, podpredsedov a predsedov stálych a dočasných komisií AS PriF UK 
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(1) Na prvom zasadnutí AS PriF UK sa volí predseda AS PriF UK tajným hlasovaním. 
Predsedom AS PriF UK je vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník. 
Kandidátov na predsedu AS PriF UK navrhujú členovia AS PriF UK. Kandidát sa 
považuje za zvoleného, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov 
AS PriF UK. Do zvolenia predsedu AS PriF UK vedie prvé zasadnutie AS PriF UK 
predseda volebnej a mandátovej komisie. 

(2) Predsedníctvo AS PriF UK tvoria okrem predsedu AS PriF UK aj podpredsedovia 
AS PriF UK, ostatní predsedovia stálych komisií AS PriF UK, tajomník PAS a ďalší 
člen študentskej časti AS PriF UK. 

(3) AS PriF UK má dvoch podpredsedov. Prvého podpredsedu zvolí zamestnanecká časť 
AS PriF UK z predsedov stálych komisií AS PriF UK. Druhého podpredsedu a ďalšieho 
zástupcu v PAS zvolí študentská časť AS PriF UK, návrh môže podať každý člen 
AS PriF UK. 

(4) AS PriF UK volí a odvoláva predsedov stálych komisií. Títo sa automaticky stávajú 
členmi predsedníctva AS PriF UK. Ak sa stane predsedom niektorej zo stálych komisií 
predseda AS PriF UK alebo podpredseda volený študentskou časťou AS PriF UK, 
príslušná komisia nominuje svojho zástupcu v predsedníctve. 

(5) Predsedov stálych komisií volí a odvoláva AS PriF UK. Ako prvá je vytvorená volebná 
a mandátová komisia9 a tajným hlasovaním sa volí jej predseda. Po jej ustanovení sa 
všetci prítomní členovia AS PriF UK prihlásia do niektorej z ostatných stálych komisií 
(komisia pre rozpočet a hospodárenie, pedagogická komisia, legislatívna komisia9). 
Následne sa volia ich predsedovia. Kandidátov na predsedov stálych komisií navrhujú 
členovia príslušnej komisie. Kandidát sa považuje za zvoleného, ak získal  nadpolovičnú 
vačšinu hlasov prítomných členov AS PriF UK.  

(6) Dočasné komisie vznikajú účelovo na vymedzenú dobu pre potreby riešenia určitého 
problému. Členov dočasných komisií navrhujú a schvaľujú členovia AS PriF UK. Po 
vytvorení dočasnej komisie na návrh členov komisie AS PriF UK volí a odvoláva jej 
predsedu.  

(7) Návrh na odvolanie predsedu AS PriF UK podáva písomne minimálne jedna tretina 
všetkých členov AS PriF UK. Na odvolanie predsedu AS PriF UK po predložení 
takéhoto návrhu a jeho prerokovaní v pléne AS PriF UK je potrebná trojpätinová 
väčšina všetkých členov AS PriF UK. Rokovanie AS PriF UK v tomto prípade vedie 
podpredseda, ktorého určí PAS. 

 

Štvrtá časť 

Skončenie členstva v AS PriF UK 

 

Čl. 8 

Skončenie členstva v AS PriF UK 

(1) Členstvo v akademickom senáte zaniká11: 

a) skončením funkčného obdobia člena AS PriF UK, 

                                                 
11 § 26 ods. 6 zákona o vysokých školách 
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b) vymenovaním člena AS PriF UK do niektorej z funkcií podľa čl. 3 odseku 2,   

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti AO PriF UK, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS PriF UK, 

e) skončením štúdia člena študentskej časti AS PriF UK, ak nepožiadal 
o pozastavenie členstva v AS PriF UK podľa čl. 3 odseku 6, 

f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých 
uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena 
s pozastaveným členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak 
k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena AS PriF UK podľa odseku 2 

i) odvolaním člena AS PriF UK z funkcie príslušnou časťou AO PriF UK podľa 
odseku 3 až 5, 

j) smrťou člena AS PriF UK. 

(2) Právoplatné vzdanie sa funkcie člena v AS PriF UK nastáva doručením podpísaného 
listu predmetného člena AS PriF UK o vzdaní sa členstva v AS PriF UK predsedovi 
AS PriF UK. Predsedníctvo AS PriF UK o tom bezodkladne informuje 
zainteresovaných predstaviteľov tej časti AO PriF UK, ktorú abdikujúci člen zastupoval 
a požiada predsedu volebnej a mandátovej komisie o bezodkladné vykonanie 
doplňovacích volieb podľa článku 9.  

(3) Ak má člen zamestnaneckej časti AS PriF UK v danom akademickom roku dve 
neospravedlnené absencie, PAS môže navrhnúť na zasadnutí AS PriF UK jeho 
odvolanie. Neúčasť člena AS PriF UK sa považuje za neospravedlnenú, ak sa člen 
zamestnaneckej časti AS PriF UK vopred neospravedlní predsedovi AS PriF UK 
minimálne dva dni pred zasadnutím. Po súhlasnom stanovisku AS PriF UK k návrhu na 
odvolanie, PAS o tom informuje príslušné pracovisko PriF UK. Členovia AO 
príslušného pracoviska zvážia návrh na odvolanie a v prípade súhlasného stanoviska 
vedúci pracoviska organizuje hlasovanie o odvolaní obdobne ako hlasovanie pri 
voľbách do senátu (čl. 5).  

(4) Ak má člen študentskej časti AS PriF UK v danom akademickom roku dve 
neospravedlnené absencie, PAS môže navrhnúť na zasadnutí AS PriF UK jeho 
odvolanie. Neúčasť člena AS PriF UK sa považuje za neospravedlnenú, ak sa člen 
študentskej časti AS PriF UK vopred neospravedlní predsedovi AS PriF UK minimálne 
dva dni pred zasadnutím. Členovia študentskej časti AS PriF UK zvážia návrh na 
odvolanie a v prípade súhlasného stanoviska volebná a mandátová komisia vyhlási 
hlasovanie o odvolaní. Hlasovanie o odvolaní je platné, ak sa ho zúčastní najmenej 
5 percent študentskej časti AO PriF UK a zároveň nadpolovičná väčšina hlasujúcich 
bude hlasovať za návrh o odvolaní. 

(5) Návrh na odvolanie člena AS PriF UK z iného dôvodu môže podať člen AO PriF UK  
písomne predsedovi AS PriF UK, tento návrh musí byť adekvátne zdôvodnený. 
O návrhu rokuje PAS a po zvážení ho môže predložit AS PriF UK. Po súhlasnom 
stanovisku AS PriF UK, je ďalší postup rovnaký ako pri návrhu na odvolanie z dôvodu 
neospravedlnených absencií (odsek 3 a 4). 

(6) Po odvolaní člena AS PriF UK predseda volebnej a mandátovej komisie organizuje 
bezodkladné vykonanie doplňovacích volieb podľa článku 9.  
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Čl. 9 

Doplnenie AS PriF UK po skončení členstva 

(1) Ak zaniklo členovi zamestnaneckej časti AS PriF UK členstvo pred skončením jeho 
funkčného obdobia11, AS PriF UK vyhlási bezodkladne doplňovacie voľby a príslušná 
časť akademickej obce zvolí na uvoľnené miesto nového člena AS PriF UK. 

(2) Ak zaniklo členovi študentskej časti AS PriF UK členstvo pred skončením jeho 
funkčného obdobia11, na jeho miesto nastúpi náhradník s najväčším počtom hlasov 
podľa čl. 6 ods. 8. V prípade, že sa tento náhradník vzdá možnosti členstva, nastúpi 
ďalší náhradník v poradí podľa počtu hlasov. Ak takýto náhradník nie je, AS PriF UK 
vyhlási bezodkladne doplňovacie voľby a študentská časť akademickej obce zvolí na 
uvoľnené miesto nového člena AS PriF UK. 

(3) Pre doplňovacie voľby platia rovnaké zásady ako pre riadne voľby členov AS PriF UK. 

 

Piata časť 

Voľby zástupcov PriF UK do AS UK, Rady vysokých škôl 
a Študentskej rady vysokých škôl 

 

Čl. 10 

Voľby zástupcov PriF UK do AS UK 

(1) Voľby zástupcov PriF UK do Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej „AS UK“) organizuje volebná a mandátová komisia AS PriF UK.  

(2) Funkcia člena volebnej a mandátovej komisie fakulty je nezlučiteľná s kandidatúrou do 
AS UK12. 

(3) Voľby do AS UK sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Dátum konania volieb oznámi 
AS UK akademickej obci UK najneskôr 21 dní pred prvým dňom volieb12. 

(4) Organizáciu a postup volieb upravuje v súlade so zákonom o vysokých školách 
vnútorný predpis UK13. 

(5) Právo navrhovať kandidáta na člena AS UK, zastupujúceho PriF UK, majú členovia 
AO PriF UK. Návrh s písomným súhlasom kandidáta treba odovzdať predsedovi 
volebnej a mandátovej komisie  fakulty najneskôr 10 dní pred konaním volieb13. 

(6) PriF UK v AS UK zastupujú piati členovia akademickej obce PriF UK, z toho dvaja 
študenti13.  

 

 

 

 
 

                                                 
12 čl. 18 štatútu UK 
13 Vnútorný predpis č. 4/2006 „Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave“ 
(http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/VP_2006_4_zasady_volieb_ASUK.pdf) 
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Čl. 11 

Voľby zástupcu do Rady vysokých škôl za PriF UK 

(1) Rada vysokých škôl Slovenskej republiky je najvyšším orgánom samosprávy vysokých 
škôl14. Funkčné obdobie Rady vysokých škôl je štyri roky. AS PriF UK má právo zvoliť 
jedného zástupcu do Rady vysokých škôl15. 

(2) Voľbu zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl organizuje volebná a mandátová 
komisia fakulty v zmysle platných predpisov16.  

 

Čl. 12 

Voľby zástupcov do Študentskej rady vysokých škôl za UK 

(1) Študentská rada vysokých škôl (ďalej „Študentská rada“) je najvyšším zastupiteľským 
orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku14.  

(2) Voľby do Študentskej rady vyhlasuje predsedníctvo AS UK. Riadne voľby do 
Študentskej rady sa konajú každé dva roky. Volebné obdobie je dvojročné a začína 
plynúť dňom ustanovujúceho valného zhromaždenia Študentskej rady17. 

(3) Členom Študentskej rady vysokých škôl môže byť len študent vysokej školy. Študentskú 
radu vysokých škôl za každú vysokú školu tvorí:  

a) jeden zástupca zvolený študentskou časťou AS UK, 

b) ďalší zástupcovia študentskej časti akademickej obce UK zvolení študentskou 
časťou akademickej obce UK, a to za každých i započatých 2000 zapísaných 
študentov jeden zvolený zástupca. 

 

Šiesta časť 

Voľby kandidáta na dekana PriF UK 

 

Čl. 13 

Voľby kandidáta na dekana 

(1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Dekan 
zodpovedá za svoju činnosť AS PriF UK. Vo veciach ustanovených zákonom 
o vysokých školách zodpovedá aj rektorovi18. Funkcia dekana je nezlučiteľná s funkciou 
vedúceho pracoviska na PriF UK. 

(2) Dekana vymenúva a odvoláva na návrh AS PriF UK rektor. Funkčné obdobie dekana je 
štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia 
po sebe.  

                                                 
14 § 107 zákona o vysokých školách  
15 Štatút Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (http://www.radavs.sk/) 
16 Rokovací poriadok Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (http://www.radavs.sk/) 
17 Štatút Študentskej rady vysokých škôl (http://mail.srvs.sk/)  
18 § 28 ods. 1 zákona o vysokých školách 
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(3) Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje AS PriF UK tak, aby sa konali v lehote najmenej 
60 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana. Termín volieb určuje AS PriF UK 
iba vo výučbovom období akademického roka.  

(4) Dátum konania volieb oznámi AS PriF UK akademickej obci PriF UK najneskôr 21 dní 
pred prvým dátumom volieb. 

(5) Voľby kandidáta na dekana riadi volebná a mandátová komisia AS PriF UK. 

(6) Kandidatúry sa posielajú predsedovi volebnej a mandátovej komisie od dátumu 
vyhlásenia volieb najneskôr 14 dní pred prvým dátumom volieb. 

(7) Volebná a mandátová komisia zverejní kandidatúry na úradnej výveske a internetovej 
stránke fakulty okamžite po prijatí kandidatúry. 

(8) Návrh kandidáta sa predkladá na formulári schválenom AS PriF UK. Súčasťou návrhu 
je stručný pracovný životopis a programové prehlásenie, ktoré vypracuje kandidát. 
Návrh musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana PriF UK. 

(9) Všetky aktivity, ktorými kandidát na funkciu dekana propaguje svoj program, 
koncepciu, prípadne personálne návrhy je možné realizovať až po oznámení kandidáta, 
že sa bude uchádzať o funkciu dekana.  

(10) Spoločná verejná prezentácia kandidátov na dekana sa uskutoční na spoločnom 
zasadnutí AS PriF UK a Akademickej obce PriF UK najmenej 2 dni pred prvým 
dátumom volieb. 

(11) Presný harmonogram volieb stanoví AS PriF UK na zasadnutí, na ktorom budú 
vyhlásené voľby na kandidáta na dekana.  

(12) Právo navrhovať kandidáta na dekana majú členovia AS PriF UK, prodekani, 
pracoviská fakulty alebo ostatní členovia AO PriF UK petíciou minimálne 30 členov 
AO PriF UK. 

(13) Na právoplatné voľby kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť aspoň troch pätín 
členov AS PriF UK. 

(14) Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS PriF UK. Ak kandidát nezíska 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS PriF UK, uskutoční sa vzápätí druhé 
kolo volieb, v ktorom postačuje na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 
prítomných členov AS PriF UK. Ak podľa tohto postupu nebol zvolený kandidát na 
dekana, AS PriF UK vyhlási nové voľby do 48 hodín. 

(15) Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú 
väčšinu hlasov prítomných členov AS PriF UK. Ak ani jeden z kandidátov nezíska 
v prvom kole požadovanú trojpätinovú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb. 

(16) Do druhého kola volieb postupuje kandidát na dekana, ktorý sa počtom získaných 
hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov 
umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov 
na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal 
jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti 
s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do 
druhého kola volieb. 
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(17) V druhom kole volieb bude zvolený kandidát na dekana, ktorý získa trojpätinovú 
väčšinu hlasov prítomných členov AS PriF UK. Ak ani jeden z kandidátov nezíska 
v druhom kole trojpätinovú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS PriF UK, pričom do ďalších kôl 
postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola. 

(18) Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol zvolený kandidát, 
AS PriF UK do 48 hodín vyhlási nové voľby. 

(19) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľba 
kandidáta na funkciu dekana sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od 
ukončenia výkonu funkcie dekana. 

(20) Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných 
dôvodov vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená 
rektorom  na návrh a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov  AS PriF UK.  

 

Čl. 14 

Odvolanie dekana 

(1) AS PriF UK podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak 
dekan požiada o uvoľnenie z funkcie19. V zmysle zákona o vysokých školách rektor 
môže so súhlasom AS PriF UK odvolať dekana aj z vlastného podnetu20. 

(2) Ak AS PriF UK dostal návrh na odvolanie dekana, predseda AS PriF UK oznámi túto 
skutočnosť spolu s dôvodmi návrhu na odvolanie do 24 hodín dekanovi a pozve ho na 
zasadnutie AS PriF UK, ktoré sa bude návrhom zaoberať. Návrh na rokovanie 
o odvolaní dekana vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS PriF UK. 

(3) AS PriF UK môže rokovať o návrhu na odvolanie dekana iba v jeho prítomnosti. Ak sa 
dekan bez ospravedlnenia opakovane nedostaví na rokovanie AS PriF UK, na ktorom sa 
rozhoduje o jeho odvolaní, AS PriF UK prerokuje návrh aj bez jeho prítomnosti. Pred 
hlasovaním o návrhu na odvolanie dekana sa v AS PriF UK koná diskusia. 

(4) O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje AS PriF UK tajným hlasovaním. Na platné 
uznesenie o návrhu na odvolanie dekana je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny 
všetkých členov AS PriF UK. 

 

Čl. 15 

Voľba prodekanov 

(1) Prodekani zastupujú dekana v ním určenom rozsahu21. Prodekanov vymenúva 
a odvoláva po schválení AS PriF UK dekan. Funkčné obdobie prodekanov je 
štvorročné. Na fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana najviac dve po 
sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

(2) Prodekan má právo byť prítomný a vystupovať na zasadnutiach AS PriF UK. 

 

                                                 
19 § 28 ods. 2 zákona o vysokých školách 
20 § 28 ods. 3 zákona o vysokých školách 
21 Organizačný poriadok PriF UK 
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Siedma časť 

Záverečné ustanovenia 

 

Čl. 16 

Záverečné ustanovenia 

(1) Všetky články týchto Zásad volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave boli vypracované v súlade so zákonom 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o vysokých školách“). 

(2) Ak vzniknú problémy s výkladom ustanovení týchto zásad volieb do senátu, alebo 
sa vyskytne situácia, ktorá nie je upravená v týchto zásadách volieb do senátu, výklad 
uskutoční a postup určí Predsedníctvo AS PriF UK. 

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti týcho zásad volieb do senátu strácajú platnosť a účinnosť 
všetky doterajšie zásady volieb do AS PriF UK. 

(4) Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 
v AS PriF UK. 

(5) Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave do senátu boli schválené AS PriF UK dňa 15. 11. 2013. 

(6) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS PriF UK bol schválený AS PriF UK dňa 
23. 5. 2014. 

(7) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS PriF UK nadobudol platnosť a účinnosť dňo, jeho 
schválenia v AS PriF UK. 

 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

 predseda AS PriF UK 


